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  :ملخص
دف هذه الدراسة إىل التعرف على جتارب الدولية يف جمال املسؤولية االجتماعية بغاية االستفادة من هذه اخلربات ،وذلك من 

ضافة اىل عرض التجربة الصينية باعتبار االقتصاد الصيين من كرب خالل التطرق اىل جتربة االحتاد األورويب واسهاماته يف هذا اجلانب ،باإل
يف جمال  Air China Limitedاالقتصاديات العاملية وهذا ممن املنظور الكلي ،أما من اجلانب اجلزئي مت عرض جتربة الشركة الصينية 

  .ا اخلاصة  املسؤولية االجتماعية من خالل التطرق اىل خمتلف االسرتاتيجيات واألنشطة
تعزيز التعاون مع خمتلف  األطراف ذات املصلحة ، لضمان توفري كافة اخلربات الالزمة ملتابعة اعتماد ومت التوصل اىل ان جيب  

 .املسؤولية االجتماعية يف خمتلف  املؤسسات
  Air china Limited املسؤولية االجتماعية ،االحتاد األورويب ،الصني ،شركة: الكلمات المفتاحية

  
Abstract: 

The aim of this study is  to identify the international experiences in corporate social 

responsibility field in order to benefit from these experiences, by addressing the experience of 

the European Union and its contributions in this regard, in addition to presenting the Chinese 

experience as the Chinese economy is  from the largest global economies and this from the 

macro perspective, Partially, China Air China Limited's experience in the field of social 

responsibility was presented by addressing its various strategies and activities. 

It was concluded that cooperation with various stakeholders should be strengthened to ensure 
that all necessary expertise was provided to follow up the adoption of social responsibility in 
various companies. 

Key words :Social Responsibility, EU, China, Air china Limited  
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 :تمهيد
ال  تعترب التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية مواضيعا عاملية ومشرتكة بني الدول والشركات فتبادل اخلربات يف هذا ا
يعترب امرا مطلوبا ،و ختتلف التجارب الدولية يف جمال املسؤولية االجتماعية من دولة اىل أخرى ومن شركة اىل أخرى يف نفس البلد 

ا تضم أكرب منظمات ، واملالحظ ه و أن درجة انتشار ممارسات املسؤولية االجتماعية يف الدولة املتقدمة هو اكرب وهذا أل
االت اإلدارية فنجدها تبدع يف جمال  االعمال العاملية وامتالكها رؤوس أموال كبرية وأرباح هائلة  إضافة اىل اخلربة يف خمتلف ا

 .جتماعية ابتكار ممارسات برامج املسؤولية اال
 :إشكالية

ونظرا لوجود العديد من التجارب الرائدة يف الدول الغربية وحىت يف بعض الدول النامية فان هذا يعد فرصة لالستفادة من 
  : هذه التجارب والتعلم منها، وانطالقا مما تقدم سنعاجل من خالل هذه الدراسة اإلشكالية األتية

 وبي والصين في مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسسات؟فيما تتمثل تجربة كل من االتحاد األور 
 على االلتزام هذا ينعكس ان وجيب االلتزام علىيقوم  دولة اي يف للمؤسسات االجتماعية املسؤولية ارساء ان :أهمية الدراسة

 لدول الفعلية الربامج تبيان يف الدراسة هذه امهية تتجلى هلذا الشفوي االلتزام وليس تنموية وبرامج أفعال خالل من الواقع ارض
  .الواقع ارض على ونتائجها االجتماعية املسؤولية جمال يف الصني ودولة االورويب االحتاد

 االجتماعية املسؤولية جمال يف والصني االورويب االحتاد لتحربيت عرض حماولة يف الدراسة هذه هدف يتمثل :أهداف الدراسة
 ،واستخالص الصني وكذلك  االجتماعية املسؤولية تبين يف االورويب االحتاد دول اتبعتها يتال املقاربة توضيح وحماولة للمؤسسات

  . امليدان هذا يف منها االستفادة ميكن اليت النقاط اهم
  :اقسام الدراسة

كذلك ولإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم التطرق اىل جتربة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف دول االحتاد األورويب و 
ال ملعرفة الرؤية الكلية ، وعلى املستوى اجلزئي سيتم عرض جتربة   Air China  شركة جتربة دولة الصني يف هذا ا

Limited ذا سيتم اجلمع بني الرؤيتني الكلية واجلزئية ، لصينيةا   .و
  :سيتم تقسيم هذه الدراسة اىل ثالث حماور األتية 

  ،جتربة االحتاد األورويب 
 صني ،جتربة ال 
 النتائج املستخلصة من التجارب.  

  تجربة دول االتحاد األوروبي  :لمحور األولا
تمع       ، ارتبط 1تعترب املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف دول االحتاد األورويب مسؤولية املؤسسة اجتاه اآلثار اليت تسببها يف ا

فهوم التنمية املستدامة حيث كان هناك غموض يف هذا املفهوم  إىل أن ظهور مفهوم املسؤولية االجتماعية يف الدول األوربية مب
 1987سنة  Commission Brundtland (CMED)2" واملسماة جلنة برنتالند"أقرت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية 

خلطوات األويل يف الدول بدأت اهنا .  3"التنمية املستدامة"رمسيا مصطلح  " مستقبلنا املشرتك"يف تقريرها الذي محل عنوان 
  .اليت أصبحت من العناصر األساسية يف إسرتاجتية التنمية املستدامةاألوروبية فيما خيص املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  

  :4ختلل مسار املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف الدول األوروبية احملطات اآلتية              
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املؤسسات األوروبية  املسامهة  يف حماربة اإلقصاء االجتماعي ، ويف سنة وضية األوروبية  طالب رئيس املف 1993يف عام     
املؤسسات ضد اإلقصاء "افتتح النقاش حول املسؤولية االجتماعية للمؤسسات أين مت اإلعالن عن التظاهرة األوروبية   1995

اليت أصبحت فيما بعد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات واليت نتج عنها إنشاء الشبكة األوروبية  للمؤسسات و " االجتماعي 
دف  إىل تشجيع التحاور بني املؤسسات وتبادل اخلربات فيما خيص املسؤولية االجتماعية "  CSR Europe" ألوروبا 

  . للمؤسسات
هودات فيما خيص تطوير املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالل     1997ويف سنة      مؤمتر أمسرتدام الذي  تواصلت ا

  .تضمن عدة أهداف من بينها الوصول إىل تنمية متوازنة ومستدامة
لس األورويب الذي انعقد ب نيس    2000يف         على أجندة   le Conseil européen de Niceصادق ا

االقتصادية واالجتماعية ،كما طالب السياسة االجتماعية اليت هدفت إىل التأكيد على ضرورة التفاعل الديناميكي بني السياسة 
لس دخول املؤسسات يف شراكة مع األطراف االجتماعية واملنظمات  غري احلكومية   .ا

لس األورويب الذي انعقد بلشبونة  2000ابتدءا من مارس          Conseil européen de Lisbonneوخالل ا
االجتماعية للمؤسسات وأصبحت هذه األخرية من أكرب انشغاالته أين مت ،قام االحتاد األورويب بوضع إطار أورويب للمسؤولية 

الوصول إىل اقتصاد املعرفة أكثر تنافسية ودينامكية يف العامل "اعتبارها تساهم  اجيابيا يف اهلدف االسرتاتيجي للمجلس املتمثل يف 
، كما قامت املفوضية " للعمل وانسجام اجتماعي قادر على حتقيق منو اقتصادي مستدام باملوازاة  مع التحسني النوعي والكمي

  .  األوروبية بعدة أحباث حول االرتباط بني األداء االقتصادي واالجتماعي  
، قامت املفوضية األوروبية بفتح النقاش حول ترقية اإلمكانيات فيما خيص وضع إطار أورويب للمسؤولية 2001يف سنة         

ال باإلضافة إىل ترقية املمارسات اجليدة واألفكار اإلبداعية ،حيث  االجتماعية الذي يسمح بانسجام خمتلف اإلجراءات يف هذا ا
اليت  Livre vertوألول مرة شاركت كل األطراف املعنية برأيها حول املوضوع ،و كانت حمصلة النقاش نشر الكتاب األخضر 

هذه الوثيقة  أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  ،أكدت Göteborg5جاءت مكملة ألعمال  اجتماع لشبونة واجتماع 
جيب اعتبارها كاستثمار وليس تكلفة مع صعوبة حتديد مرد وديتها املالية لذا جيب إدماجها يف إسرتاجتية تسيري املؤسسة ،  كما 

وتتمثل االنشغاالت . ةحيث تقرتح مقاربة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات تتضمن األبعاد الداخلية واخلارجية  هلذه الظاهر 
الداخلية يف تسيري املوارد البشرية ،الصحة والسالمة يف العمل ،التكيف مع التغريات احمليطة وإدارة التأثريات على البيئة  واملوارد 

تمع احمللي ،الشركاء التجاريني .الطبيعية  ) واملستهلكوناملوردون (أما بالنسبة لألبعاد اخلارجية تغطي عدة املواضيع تتمثل يف ا
  .،حقوق اإلنسان واالنشغاالت البيئية 

قوانني القيادة  ،االستثمارات املسؤولة : فيما خيص آليات املسؤولية االجتماعية اليت مت اقرتاحها يف الكتاب األخضر         
  .اجتماعيا ،التقرير عن املسؤولية االجتماعية  والتدقيق

  :ة االجتماعية حددها االحتاد األورويب يف الكتاب األخضر هي توجد ثالث خصائص رئيسية للمسؤولي     
الـذي متتـاز بـه القـيم األخالقيـة املثاليـة، والـذي يشـرك القـيم املـؤثرة يف عمليـة األخـذ بعـني االعتبـار للمصـلحة  االختياريالطـابع  -

  .ملصلحة كبادرة رد اعتبار للمؤسسةمن قبل األطراف ذات ا" احلق يف االنتظار"بعيدة املدى، والذي يولد بطريقة أو بأخرى 
 .الذي يدل على اجلدية يف التزام املؤسسة على املدى البعيد المستدامالطابع  -
 وتقيـيم الذي يرتكز على مجع ونشر املعلومات الداخلية واخلارجية، اليت تسـمح بتوثيـق واقـع املمارسـات اجليـدة الشفافالطابع  -

  .جذب واستقطاب أطراف ذات مصلحة جديدة وقدرة املؤسسة على،  اإلجنازات احملققة
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لس األورويب حول موضوع دور االحتاد األورويب يف تطبيقات  مبادئ املسؤولية          وتضمنت خامتة الكتاب أسئلة ا
لس كل من املؤسسات و القوى العمومية على كل املستويات مبا يف ذلك املنظمات الدولية ،النق ابات االجتماعية ، كما دعا ا

،املنظمات غري احلكومية ومجعيات املستهلكني من أجل إبداء رأيهم يف طريقة بناء شراكة موجهة إلعداد  إطار جديد للمسؤولية 
  .االجتماعية تأخذ بعني االعتبار اهتمامات املؤسسات وأصحاب املصاحل يف نفس الوقت 

ى  وإمنا لتميزها بالطابع االختياري حيث اقرتحت العديد من وجهت بعض االنتقادات للكتاب األخضر ،ال تتعلق باحملتو        
ومن جهة أخرى أيدت  املؤسسات الطابع االختياري للمسؤولية .املنظمات غري احلكومية والنقابات وضع إطار قانوين هلا

  .االجتماعية 
مسامهة املؤسسات يف التنمية : ة االجتماعية املسؤولي" قامت املفوضية األوروبية  بنشر املداخلة بعنوان  2002يف جويلية          

لس إسرتاجتية لنشر وترقية املسؤولية االجتماعية ركز فيها "املستدامة  وهي عبارة متممة ألعمال الكتاب األخضر ، حيث عرض ا
تمعات يف أوروب ا والعامل والدول على التعريف اجليد لآلثار االجيابية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات على املؤسسات وا

  " .جتمع االحتاد األورويب متعدد األطراف للمسؤولية االجتماعية"كما اقرتحت املفوضية إنشاء .النامية
مكون من كل األطراف ذات  نظم مؤمتر االحتاد األورويب متعدد األطراف للمسؤولية االجتماعية 2002يف أكتوبر          

ذا املؤمتر يف األساس إىل حتسني  الشفافية  والتقارب للممارسات اجليدة واآلليات املصلحة على املستوى األورويب وهدف ه
اية  شهرا من النقاشات بني املؤسسات واملنظمات غري احلكومية ،املستهلكني  20وبعد مرور  2004املسؤولة اجتماعيا ،ويف 

تقوية وتدعيم تبادل :  يها وقدم االقرتاحات اآلتية واملستثمرين عرض التجمع يف تقريره للمجلس األورويب النتائج املتوصل إل
اخلربات للممارسات اجليدة للمسؤولية االجتماعية بني املؤسسات ،ترقية وتطوير القدرات التسيريية للمسؤولية االجتماعية  

  .باإلضافة إىل تكييفها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
جعل أوروبا :تنفيذ الشراكة  للعمل والنمو "ية بنشر مداخلة  جديدة بعنوان قامت املفوضية األوروب 2006يف مارس         

لس من خالل هذه املداخلة عن استعداده للمساعدة التحالف " . القطب األساسي يف جمال املسؤولية االجتماعية أعلن ا
دف إىل تبين ثقافة املسؤولية األورويب للمسؤولية االجتماعية ،وهو عبارة عن منظمة مفتوحة للمؤسسات األوروبية ال يت 

تبادل وتلقني :جماالت هي  8واقرتح يف املداخلة وجوب االهتمام ب. مؤسسة  100االجتماعية وهي حتتوي على أكثر من 
املمارسات اجليدة ،تدعيم مبادرات مجيع األطراف ،التعاون بني الدول األعضاء،إعالم املستهلكني ،الشفافية،البحث، التعليم 

  .  ؤسسات الصغرية واملتوسطة والبعد الدويل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،امل
ا لتطوير جمال املسؤولية االجتماعية للمؤسسات حيث نظمت    2007واصلت املفوضية األوروبية سنة     " مبادرا

دث ملساعدة يهدف هذا احل)  Responsable Entrepreneurship Exchange( "تعاونية املقاوالتية املسؤولة
  .املؤسسات الصغرية لتصبح مسؤولة أكثر اجتماعيا 

ال ،ميكن توضيح هذا  سجلت اإلسرتاجتية اليت اتبعتها دول االحتاد األورويب فيما خيص املسؤولية االجتماعية تطورا يف هذا ا
  :التطور من خالل املؤشرات اآلتية 
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  يف االحتاد األورويب  مؤشرات تطور املسؤولية االجتماعية: )1-1(الجدول 
  2011  2006  مؤسسات االتحاد األوروبي

عدد املؤسسات اليت تطبق املبادئ العشر للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
  احملددة يف امليثاق العاملي لألمم املتحدة 

600  1200  

  EMAS   3300  4600عدد املؤسسات اليت انضمت لنظام اإلدارة البيئية والتدقيق 
سسات اليت قامت بإمضاء اتفاقيات شركات املتعددة اجلنسيات مع عدد املؤ 

  منظمات دولية أو أوروبية للعمل    
79  140  

دف إىل دفع  عدد املؤسسات امللتحقة مببادرة التزام املؤسسات اجتماعيا واليت 
  .  املؤسسات إىل حتسني ظروف العمل 

69  700  

  GRI. 270  850امة تدسعدد املؤسسات اليت إيل تنشر تقارير اال
  180  /  عدد املؤسسات اليت تستعني خبدمات التحالف األورويب  

  :من إعداد الباحثات استنادا إىل : المصدر
Commission européenne, communication « la responsabilité sociale des entreprises : une 
nouvelles stratégie du UE pour la période   2011-2014  », Bruxelles, 25/10/2011, p:6    .  

: املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  "نتج عنه نشر إعالن بعنوان  2011عقدت املفوضية األوربية اجتماع بروكسل يف        
، أضافت فيه  2006،اقرتحت فيه برنامج جديد مكمل لربنامج  " 2014-2011إسرتاجتية جديدة لالحتاد األورويب للفرتة 

ال مما مينحه القدرة عن فعالية عنا صر جديدة اليت تساهم يف تطوير وتقوية تأثري االحتاد األورويب على املستوى الدويل يف هذا ا
  .  6الدفاع عن مصاحله وقيمه يف العالقات اليت تربطه باملناطق والدول األخرى

 التجربة الصينية في مجال المسؤولية االجتماعية  :المحور الثاني
اعترب  موقف الصني فيما خيص مفهوم  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات حرجا وهذا راجع إىل مسعتها السيئة فيما خيص       

تلويث البيئة إىل جانب الفضائح األخرية املتعلقة بتسويق منتوجات  دون املعايري، فأصبحت تعرف املنتوجات ذات الصنع الصيين 
-  made in china – فض  والنوعية  الرديئة ،غري أن هذا االنتشار الواسع لصورة  أن املؤسسات الصينية غري بالسعر املنخ

  .7مسؤولة ميثل السبب الرئيسي يف نشوء وتطوير املسؤولية االجتماعية يف الصني 
ا      ،كما تؤدي  تسعى كل من احلكومة  واملنظمات االقتصادية الصينية إىل إعداد معايري للمسؤولية االجتماعية  خاصة 

ال   .الشركات املتعددة اجلنسيات الصينية دورا مهما يف هذا ا
أضحت  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات املسألة البارزة يف مجيع امللتقيات األكادميية والسياسية الصينية  2004فمنذ سنة      

ال   :ويكمن عرض هذه املبادرات كاأليت  ،كما ظهرت العديد من مبادرات القطاع العام واخلاص بالصني يف هذا ا
  مبادرات الدولة الصينية  في مجال المسؤولية االجتماعية -1
  ”The Company Law“قانون الشركات الصيني  1-1

على انه جيب على املؤسسات أن حتدد دور العمال يف هيكل حوكمة املؤسسة،   1994ينص قانون الشركات الصيين لسنة       
شاركوا يف اختاذ القرارات جنبا إىل جنب مع املؤسسات خاصة تلك املتعلقة باألجور ،األرباح ،العالوات ونظم أين جيب أن ي

  .احلماية يف اإلنتاج 
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كما يطالب نفس القانون  املؤسسات بالتحاور حول انشغاالت العمال  مع ممثليهم  وباستشارة احتادات التجارة والعمال       
م ، حيث تنص املادة عند اختاذ قرارات هامة  جيب على املؤسسات محاية حقوق العمال ودعم معايري "على انه   15تتعلق 

،وقد مت تعديل هذا  "محايتهم ،حتقيق إنتاج آمن ،مساعدة العمال يف  التعليم والتدريب، مما يسمح بتحسني نوعية املوارد البشرية 
معظم التعديالت لصاحل موضوع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  ، وكانت  2006القانون  أين صدر القانون املعدل سنة 

حبيث  تنص املادة اخلامسة للقانون املعدل على أنه جيب على املؤسسات الصينية حتمل مسؤوليتها االجتماعية فيما خيص سلوك 
  .                                      8أعماهلا

  )General Principles of CSR(ية المبادئ العامة للمسؤولية االجتماع 1-2
لس مراقبة أمالك الدولة بإصدار دليل حول كيفية تبين وتفعيل املسؤولية  2008يف جانفي           قامت اللجنة اإلدارية 

،أين توجه احلكومة املركزية  ”SOEs State-Owned Companies“االجتماعية يف املؤسسات العمومية الصينية 
 )Shenzhen(،شونزهان  )Hong Kong(مؤسسة  يف كل  هونكونغ 150هذا الدليل حوايل  الصينية من خالل

  : 9حيتوي هذا الدليل أربعة أجزاءو فيما يتعلق بتطبيق املسؤولية االجتماعية  )Shanghai(،شنغهاي
باعتبارها متثل مقياس  ذلكو) SOEs(يبني أمهية املسؤولية االجتماعية بالنسبة للمؤسسات العمومية الصينية  : الجزء األول

متثل العمود الفقري لالقتصاد واألمن  الصيين )SOEs(واقعي لرتقية االنسجام االجتماعي ،باإلضافة إىل أن هذه املؤسسات 
تمع  وذلك لتأثرها باألسلوب احليايت للشعب الصيين لذا فان تبنيها للمسؤولية االجتماعية سيساعد على حتقيق توقعات ا

  . املسامهة يف التنمية املستدامة واليت هي ضرورية للمشاركة يف األسواق العاملية باإلضافة إىل
يتضمن هذا اجلزء املبادئ األساسية لتبين املسؤولية االجتماعية ويتوقع فيه أن تصبح املؤسسات العمومية الصينية   : الجزء الثاني 

  . لكل املؤسسات الصينية األخرى" املثال الرائد "
  :ذكر فيه العناصر األساسية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات العمومية الصينية وهي مثانية عناصر : الثالجزء الث

احرتام القانون وأخالقيات األعمال، زيادة الرحبية، حتسني نوعية املنتجات واخلدمات، محاية البيئة والزيادة من فعالية املوارد، -
وتنشيط األعمال  واملسامهةضمان األمن يف اإلنتاج، محاية احلقوق القانونية للعمال  العمل على حتسني اإلبداع والتكنولوجيا،

  .اخلريية 
تعليم وتدريب العمال يف جماالت املسؤولية :احتوى على املقاييس الرئيسية لتفعيل املسؤولية االجتماعية واليت هي : الجزء الرابع 

  .حوكمة املؤسسات وتطوير مسار وإسرتاجتية اإلنتاج  االجتماعية ،تضمني املسؤولية االجتماعية يف هيكلة
  )Corporate Social and Environmental Disclosure( اإلفصاح البيئي واالجتماعي للمؤسسات 1-3

أطلقت احلكومة الصينية عدة مبادرات فيما خيص اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية ،أين قدمت اهليئة  2007منذ         
جمموعة من املقاييس املتعلقة بالتقرير عن األداء البيئي للمؤسسات ) اآلن أصبحت وزارة محاية البيئة للصني (اية البيئة الوطنية حلم

مؤسسة نشرت تقارير حول املسؤولية االجتماعية للسنة املالية  290،وحسب املعلومات الصادرة عن بورصة شنغهاي توجد 
لية االجتماعية  فتحت الوكالة التنظيمية النقاش مع هذه املؤسسات حول إمضاء ،ومن أجل تشجيع التقرير عن املسؤو  2008

تصرحيات رمسية حول املسؤولية االجتماعية ،كما  أعلنت عن دورة تدريبية من أجل تدريب هذه املؤسسات عن كيفية إعداد 
  .تقارير املسؤولية االجتماعية 

    المسؤول االستثمار المسؤول اجتماعيا والتمويل البيئي 1-4
تبني العالقة االجيابية بني املسؤولية االجتماعية للمؤسسات واألداء املايل انه جيب أن حتتوي التحليالت االستثمارية عوامل         

أصدر بنك الصني أول استثمار مسؤول  2006بيئية واجتماعية وهذا ما يسمى االستثمار املسؤول اجتماعيا ،ويف ماي 
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أطلق أول مؤشر لالستثمارات املسؤولة  اجتماعيا يف الصني من طرف مؤسسة شونزهان حلماية   2008 اجتماعيا، ويف سنة
مؤسسة يف بورصيت شنغهاي وشونزهان  40ركز هذا املؤشر على أفضل  Tianjin Teda Companyاملعلومات ومؤسسة 

  .10ستثمار مسؤول اجتماعياا 100أصدرت بورصة  شنغهاي مؤشر املسؤولية اختارت فيه أفضل  2009،أما سنة 
  مبادرات القطاع الخاص في الصين  -2  

  :تتمثل هذه املبادرات يف األيت 
  المعايير والتوجيهات  الخاصة  بالمسؤولية االجتماعية  2-1

ول مثل معايري ميثل كل من قانون الشركات املتعددة اجلنسيات املتعلق بسلوك البائع و املعايري األخرى  لإلنتاج  املسؤ             
 "الوسائل الرئيسية إلدخال املسؤولية االجتماعية للمؤسسات إىل  الصني ،كما متثل معايري  من  SA8000املساءلة االجتماعية 

الذي  أسس من طرف جمموعة من املؤسسات  و 11CSC9000T "لصناعة النسيج 9000االلتزام االجتماعي للصني 
، يساعد 14001Isoصيصا حملاكاة مواصفة االيزو اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية الصينية ، نظام تسيري اجتماعي صمم خ

  .املؤسسات على تقييم أداءها االجتماعي
  .مؤسسة صناعية بإعداد ونشر دليل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصناعية  الصينية  11سامهت  2008ويف       

  والجوائز منظمات المسؤولية االجتماعية ،المؤتمرات  2-2
دف تشجيع وترقية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من بينها  أسست       املنظمة –على سبيل املثال –العديد من املنظمات 

خريطة الصني للمسؤولية االجتماعية  ،جملس األعمال الصيين للتنمية املستدامة ، China CSRالصينية للمسؤولية االجتماعية 
China CSR Mapصصت وسائل اإلعالم املكتوبة جزاءا كبريا لنشر املسائل املتعلقة باملسؤولية االجتماعية باإلضافة ، كما خ

إىل تنظيمها ملؤمترات دورية واإلعالن عن جوائز للمسؤولية االجتماعية ، وميكن عرض بعض املؤشرات تعرب عن وضعية املسؤولية 
  :االجتماعية للمؤسسات الصينية من خالل اجلدول األيت

  وضعية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصينية):1- 2(الجدول رقم 

  
  :                          من إعداد الباحثات استنادا إىل  :المصدر 

المؤسسات الصينية  عدد  نوع المؤشر  
  2009سنة 

   400  اإلفصاح  والتقرير عن املسؤولية االجتماعية
  OHSAS1800012  22667املهنية  والسالمة الصحة شهادة  نظام

 Standard Social                      معيا ر املساءلة االجتماعية                     
Accountability  SA8000  

223  

  Global Reporting Initiative  GRI  47تدامة  سنشر تقارير اال
  UN Global Compact  212االنضمام للميثاق العاملي لألمم املتحدة 

 AA1000  33   ثقةمعيار ال
 شهادة العاملية لصناعة املالبس املسؤولة

Worldwide Responsible Apparel Production certified 
300 
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Mei SUN, Katsuya NAGATA, Hiroshi ONODA  ,The Current Status and Promotion of 
Chinese Corporate Social Responsibility, International Conference on Biology, 
Environment and Chemistry IPCBEE vol.1 IACSIT Press, Singapore,2011,p :  .402  

     
من خالل استعراض هذه التجربة ميكن القول أن الشركات الصينية تتعايش مع مفهوم املسؤولية االجتماعية حيث قامت    

ا، با إلضافة إىل أن  كل من احلكومة الصينية  واجلامعات واجلمعيات اإلعالمية والزالت تقوم بالعديد من  الربامج املتعلقة 
واملؤسسات االقتصادية  تؤدي دورا مهما يف ترقية وتسيري املسؤولية االجتماعية مما ساهم يف رفع نسبة التنمية املستدامة يف الصني  

  .2010يف سنة   %47إىل  2009سنة  %45من 
  Air China Limited حالة شركة: المحور الثالث

  Air China Limitedنبذة عن الشركة  -1
  .Air China Internationalباسم  1988تأسست الشركة يف عام -1-1
  قامت شركة  بدمج موارد النقل اجلوي لشركة الطريان الوطنية الصينية وشركة طريان جنوب غرب الصني  2002يف أكتوبر ،

 . لتشكيل كيان جديد
  تأسست شركة ،  2004سبتمرب  30يفAir China Limited  يف بكني ومت إدراجها يف بورصة  هونج كونج  و بورصة

 . 2006أوت 18ديسمرب من العام نفسه ، قبل أن تدخل  يف سوق األسهم احمللية  يف  15لندن يف 
ا يف حت Air Chinaوهي شركة رائدة يف نقل الركاب والبضائع واخلدمات األخرى ذات الصلة، تعترب  ً  Starالف عضو

Alliance أكرب حتالف يف العامل يف جمال الطريان، وتقدم خدمات طريان حصرية إىل احلكومة، ومسؤولني أجانب رفيعي ،
  .املستوى الزائرين إىل الصني، فضال عن خدمات الطريان يف حاالت الطوارئ

  :  2016نشاط الشركة سنة  -1-2
ألف طن من البضائع والربيد ، وحققت رقم أعمال  1,769.1ر و ألف مساف 96,605.96، نقلت الشركة  2016يف عام 
مليون يوان يوزع على املسامهني ، لتحتل املرتبة األوىل بني شركات  6.818مليون يوان ، مع ربح صاف بلغ  113,964قدره  

  الطريان من حيث أداء األعمال
اية عام  ركاب وغطت  ست قارات يف العامل ، مبا يف ذلك مساراً لل 378على  " Air China "،  عملت شركة 2016يف 

مدن  109مدينة ، مبا يف ذلك  176بلداً و  41طريقًا حمليًا ، ووصلت إىل  262مساراً إقليميًا و  14مساراً دوليًا و  102
  .مناطق 3مدينة دولية و  64حملية ، 
  " Air China" المسؤولية االجتماعية لشركة -2

ال فهي تعترب من  من خالل نشر الشركة لتقارير ا االجتماعية ميكن استخالص جتربتها يف هذا ا سنوية حول مسؤوليا
الشركات الرائدة فيه وقد حصلت على جمموعة من اجلوائز والتكرميات باعتبارها شركة مسؤولة اجتماعيا ،وفيما سنقوم بعرض هذه 

  .التجربة 
  إدارة المسؤولية االجتماعية للشركات  2-1

باملبادئ التوجيهية للجمع بني املسؤوليات االجتماعية مع نشر اسرتاتيجيتها من أجل تطوير  Air China التزمت
تمع دف تعزيز التنمية املتناغمة لكل من الشركة وا ا االجتماعية ،    .خطة تنمية شاملة ومستدامة أثناء القيام بفعالية مبسؤوليا

  
  



  
 

 المركز الجامعي الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر.....................یرمعھد العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسی

لمجلة الثالث، –قتصاديةلدراساتشعاع يالعدداملجلد تم/الثا  2019س

11111111117 

  Air Chinaة لدى شركة مفاهيم المسؤولية االجتماعي: 1-3شكل رقم 
  
  
   
  
  

                                                                                                                                                         
  
  

  :من إعداد الباحثات باالعتماد على :المصدر 
,2016,p:10.ial Responsibility ReportCorporate Soc, Air China Limited 

  
ا مع   ”Air China ”استراتيجية التنمية المستدامة 2-2 من خالل أداءها يف املسؤولية االجتماعية عززت الشركة تبادال

ا، ووضع أساس متني لتعظيم قيمه ا خمتلف أصحاب املصلحة باإلضافة اىل تعميق فهم األسواق احملتملة وحتسني جودة خدما
  .االقتصادية، البيئية واالجتماعية

  
  ألية إدارة المسؤولية االجتماعية في الشركة    2-3

متثل اإلدارة العلمية للمسؤولية االجتماعية ضمانا للتشغيل السلس آللية إدارة املسئولية االجتماعية، وبالتايل، تعمل 
Air China وتنفيذ املبادئ التوجيهية واملهام اخلاصة بنظام إدارة باستمرار على حتسني هيكل إدارة املسئولية االجتماعية ،

  :املسئولية االجتماعية يف مجيع أحناء الشركة وميكن توضيح الية عمل املسؤولية االجتماعية من خالل الشكل املوايل
   Air China“ ”ألية المسؤولية االجتماعية لدى  2-3:الشكل رقم

  
  :على  من إعداد الباحثات باالعتماد:المصدر 

,2016,p:10Corporate Social Responsibility Report, Air China Limited  
  

  االجتماعية ،خلق القيم المشتركة  متطلباتالتلبية 
 التشغیلي 

الزبائن قبل 
  كل شیئ

النزاھة  
  واالمتثال

 البیئة   المواھب  لخدمةا  السالمة

السالمة أوال 
التركیز على 

  الوقایة 

اإلدارة 

  المصداقیة 
   السھولة
  الراحة

 االختیار 

  الشغف 
  األخالق
  الحماس

  لكفاءة ا

التنمیة 
  المستدامة 

عملیات 
 الخضراء 
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  Air Chinaإشراك أصحاب المصالح لدى  -3
ا لتحقيق التنمية املستدامة لشركة  ً ا ضروري ً من خالل قنوات احلوار . Air Chinaيعد إشراك أصحاب املصلحة أمر

، والتواصل  مع  Air Chinaلفهم توقعات أصحاب املصلحة لشركة املختلفة مع أصحاب املصلحة ،  حيث توجد حماولة 
  .مجيع األطراف حول تطوير وتشغيل الشركة  لتسهيل التحسني املستمر لعملها يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات 

أصحاب 
  المصالح

  Air Chinaاالستجابة من طرف   التوقعات والمطالب  االتصال

الدولة 
والقوانين 
ت والسلطا
  المحلية 

 اجتماعات العمل واستخالص
  املعلومات

  اإلبالغ عن املعلومات
  التعاون مع احلكومات احمللية

 المتثال للنزاهة والعمليات املنظمة
 دعم لألحداث اهلامة والرائدة

 صفر حادث يؤثر على سالمة العمليات
 صورة جيدة للشركات

احلفاظ على الطاقة واحلد من االنبعاثات 
  ئةومحاية البي

املشاركة يف التخطيط والبحث وصياغة 
 السياسات من قبل السلطات التنظيمية

  دعم رحالت الطريان اخلاصة

المستثمرين 
  والمساهمين

  اإلفصاح عن املعلومات 
 اجتماعات املسامهني

  اجتماعات املستثمرين

  التوحيد بني الشركات 
  احلوكمة 

محاية حقوق ومصاحل املستثمرين 
  واملسامهني 

  ية املستدامةالرحب

  حتسني نظام الرقابة الداخلي 
  تعزيز كفاءة القيادة 

  التنافسية 
   اإلعالن املنتظم للنتائج

 استبيانات رضا العمالء  الزبائن 
 التعامل مع الشكاوي

  وسائل اإلعالم اجلديدة

  سالمة الطريان واألداء يف الوقت املناسب
  خدمات شاملة وعالية اجلودة

 رسم صور ذاتية للرقي
 جهود خاصة يف حتسني جودة الغذاء

 اخلدمات الذكية
حتسني آلية االعالن عن املعلومات 

  للرحالت غري منتظمة
 استبيانات رضا املوظف  العمال 

الت ورسائل الربيد اإللكرتوين و  ا
WeChat 

 ممثلو املوظفني يف االجتماعات
  االحتاد العمايل ، بناء الفرق 

 احلقوق واملصاحل محاية
 ز على اسرتاتيجية تطوير الشركةالرتكي

  املشاركة يف إدارة الشركة 
 وتشغيلها

  التطور الوظيفي السلس 
  مزايا التعويض

بناء قناة تطوير املواهب املتعددة 
 املستويات ومسار التعلم ،

حتسني مرافق مركز خدمة املوظفني إطالق 
لتقدمي " Blissful - Heart"مشروع 

 خدمة الصحة النفسية،
  .ملوظفني عند  الصعاب مساعدة ا

الموردون 
  الشركاء /

 تفاعالت األعمال اليومية
  اجتماعات الشركاء

  الصدق والنزاهة يف العمليات التجارية
 

 الشفافية يف املشرتيات 
  التنمية املشرتكة

تعزيز إدارة املوردين، مراجعة وحتسني 
  سياسة املشرتيات 

 تعزيز البيئة للموردين
   مفهوم احلماية والقدرة
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أنشطة الرعاية العامة واجلمعيات   المجتمع 
 اخلريية

  عمل تطوعي

 تعزيز النمو االقتصادي للمجتمعات
  دعم أحداث الرعاية العامة

االخنراط يف األنشطة العامة اخلريية 
 واإلحسان

 اإلغاثة يف حاالت الكوارث
تعزيز اجلهود اهلادفة إىل التخفيف من 

  حدة الفقر
  :داد الباحثات باالعتماد على من إع:المصدر : المصدر 

Air China Limited ,Corporate Social Responsibility Report,2016,p: 12.  
  في مجال المسؤولية االجتماعية   Air Chinaاستراتيجيات وأنشطة شركة    -4

  األنشطة  االسرتاتيجية  اجلانب
 Air Chinaتلتزم   البيئي 

مببدأها التوجيهي 
العمليات الخضراء ، "
، " لتنمية المستدامةا

  :حيث
تضع املبادئ  -

التوجيهية للحفاظ 
على الطاقة 
ومحاية البيئة 
،باإلضافة اىل 
املمارسة النشطة 
وااللتزام  الصارم 
باملتطلبات ذات 
الصلة من القوانني 

  واللوائح البيئية ،
إنشاء وحتسني  -

نظامها التنظيمي 
باستمرار لإلدارة 
البيئية، واختاذ 

حد تدابري فعالة لل
من االنبعاثات 
وتصريف مياه 
الصرف الصحي 
والنفايات الصلبة، 

  تحسين الوقود 
  .التحسني املستمر لكفاءة الوقود هو عامل رئيسي يف تقليل االنبعاثات وكذلك تكاليف تشغيل شركات الطريان 
هالك الطاقة واالنبعاثات من خالل ترقية أسطوهلا ، لتحسني كفاءة استهالك الوقود وخفض است Air Chinaتواصل  

دف بناء أسطول أخضر ا ،    . وجتديد وختفيف طائرا
تسعى  للحد من استهالك الطاقة وأثر عملياتنا على البيئة من خالل حتسني الكفاءة التشغيلية باستمرار ، وزيادة حتسني 

  . يل اآلمن ، وجودة اخلدمة ، والقوة القاهرة وتقلبات السوقإدارتنا واحلفاظ على توازن دقيق بني عوامل مثل التشغ
مليون طن من مكافئ الفحم  9.80إمجايل استهالك للطاقة يعادل  Air China، سجلت شركة  2016يف عام 

، وهو ) مليون طن من الفحم القياسي 9.746ما يعادل (مليون طن  6.624القياسي ، مع استهالك وقود الطائرات 
 .٪ 99.5ما ميثل 

على مدى السنوات األربعني . التحسني املستمر يف كفاءة الوقود هو السعي املستمر ملصنعي الطائرات وشركات الطريان
  .٪70املاضية ، حتسنت كفاءة وقود الطريان بأكثر من 

: بني رئيسينيختفيض وزن الطائرة ينطوي على جان. إدارة الوزن هي واحدة من أهم جوانب إدارة الوقود:تحكم في الوزن 
كل جهد ممكن   Air Chinaتبذل شركة . التحكم يف الوزن يف اختيار طراز الطائرة وإدارة الوزن للطائرات أثناء اخلدمة

ا ووقودها على متنها من أجل زيادة احلمولة الفعالة وحتسني كفاءة استهالك الوقود،   لتقليل وزن طائر
مثبتة ) كيلوغرام أخف من املعتاد  1.8اليت كانت (خفيفة الوزن طائرة مبقاعد  AirChina 24، قدمت  2016عام 

مليون كيلومرت حىت اآلن ، مما  23.21 24وقد نقلت الطائرات الـ. كيلوجرام  6404، مما أدى إىل اخنفاض إمجايل قدره 
  .طن 1،042طن واالنبعاث مبقدار  331أدى إىل خفض استهالك الوقود مبقدار 

 زيادة الحمولة الفعالة
مبادرة تعزيز قدرة محولتها، واليت عززت من خالهلا تنسيق مبيعات نقل  Air China، أطلقت  2016 عام يف

الركاب والبضائع ، وحتسني توقعات التحميل ، وحتسني دقة ختطيط الوقود مبساعدة الكمبيوتر وزيادة سعة حتميل مساحة 
نقطة مئوية  2.0عامل احلمولة يف مساحة الوسطى  مبقدار وبفضل هذه اإلجراءات الفعالة ، ازداد م. الوسط يف الطائرة

  . وبالتايل حتسن كبريا يف استهالك الوقود   2015مقارنة بالعام  2016يف النصف الثاين من عام 
 موارد التشجيع وتوفير الطاقة 

لة من التدابري على أمهية إدارة املوارد والطاقة ، وحسنت ختصيص املوارد من خالل سلس Air Chinaلطاملا شددت 
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وحتسني نظامها 
إلدارة الطاقة مع 
خصائص الصناعة 
مع األخذ يف 
االعتبار التوفري 
يف الطاقة وخفض 

 .االنبعاثات
التقليل من التأثري   -

ا   السليب لعمليا
على البيئة من 
خالل اختاذ 
مبادرات شاملة 
ومتعددة اجلوانب 

ارة الزوايا ، إلد
وذلك جلعل 
الشركة  معيارا 
لعملية الصداقة 
مع البيئة بالنسبة  

 .لصناعة الطريان
غرس مفهوم  -

" التنمية اخلضراء"
يف كل جانب من 
ا   جوانب عمليا

 : اليومية
من خالل تقدمي 
وتطوير تقنيات متطورة 
لتوفري الطاقة واعتماد 
ً يتميز  ً جتاري منوذج
باستهالك منخفض 

منخفض  وانبعاث
وكفاءة عالية مع العمل 
يف الوقت نفسه على 
تعزيز وعي موظفني 

  .الفعالة مثل إدخال مركبات جديدة للطاقة وإعادة تدوير النفايات
 استخدام الطاقة الجديدة

ا وحتليالً ملوارد الطاقة الشمسية املتاحة للشركة إلثبات جدوى  Air China، أجرت شركة  2016يف عام  ً مسح
دف زيادة خفض ا ستهالك طاقة الشبكة والغاز واحلد من انبعاثات الكربون االقرتاح اخلاص بتوليد الطاقة الكهربائية  ، 

 .يف االرض
هو أحد املشاريع الرئيسية لتوفري الطاقة وختفيض االنبعاثات اليت طبقتها إدارة الطريان املدين " النفط إىل الكهرباء"مشروع 
" هلذا املشروع   Air China وكمثال على تشغيل مركبات الطاقة اجلديدة يف صناعة الطريان ، تقدمت شركة. الصينية

و استغلت استخدام مركبات ومعدات الطاقة اجلديدة أثناء ممارسة اإلدارة الديناميكية للمركبات الكهربائية والتحليل 
  .التفصيلي للبيانات وصيانتها لضمان التشغيل السلس ملركبات الطاقة اجلديدة

 مكافحة تلوث الهواء
بتجديد ترميم  Air Chinaللمتطلبات ذات الصلة يف البلد ، قامت شركة ، ويف استجابة نشطة  2016يف عام 

نيرتوجني منخفض يف الغاليات الست اليت تعمل بالغاز ، وتركيب معدات إعادة تدوير الغاز للمرحلتني األخريني ، مما 
 .أدى إىل تقليل االنبعاثات يف اهلواء

ائر وورش العمل ، اعتمدت جمموعة متنوعة من الطرق للحفاظ على بالنسبة النبعاثات الغاز من مواقع اإلنتاج مثل احلظ
تركيب املرشحات ملرافق التهوية يف ورشات الطالء ، وإجراء اختبارات منتظمة لغاز العادم ، : االنبعاثات حتت السيطرة 

ة حيث يتم استخدام دف إىل رقابة صارمة على انبعاثات الغازات املتطايرة من ورش الطالء وغرف التنظيف يف احلظري 
  .املذيب العضوي

، مت حتويل ورش الرسم الست يف بكني إىل ورشات آلية للرش الطالء حيث يتم الطالء والتجفيف يف  2016يف عام  
عند االنتهاء من عملية التحويل، تليب ورش الطالء كافة متطلبات معايري انبعاث ملوثات اهلواء يف عمليات . مكان واحد

  .ي  يف بكنيالطالء الصناع
  

 إدارة الموارد المائية
إدارة املوارد املائية مهمة رئيسية يف محاية البيئة وطورت أساليب للحد من استهالك املياه وزيادة كفاءة air china تعترب 

دف استخدام املياه من خالل تدابري تقييدية مع التحقق بانتظام من استهالك املوارد املائية ومراقبة استخدام املياه   ،
  .احلفاظ على املوارد املائية

وللتعامل معها ، قمت . واملياه الصرف  املتولدة يف عملية صيانة الطائرات هي مصدر الرئيسي لتلوث املياه يف الصني
ونظام الرصد عن بعد يف مواقع ) COD(الشركةا برتكيب نظام الكشف عن الطلب عرب األكسجني الكيميائي 

  .لضمان عدم تفريغ مياه الصرف الصناعية إال بعد معاجلتها بشكل صحيح تصريف مياه الصرف الصحي
 44،334، عاجلت حمطات املياه العادمة الثالثة التابعة لقاعدة الصيانة يف أميكو يف بكني ما جمموعه  2016يف عام  

ا من مياه الصرف الصناعية ، بينما عوجلت مياه الصرف الصحي من املقصف األول والثاين أ ا باستخدام ترشيح طنً يضً
وقد عاجلت حمطة معاجلة مياه الصرف يف فرع تشنغدو ما جمموعه . النفط والتدابري الكيميائية احليوية قبل التفريغ

ا من مياه الصرف الصحي املنزيل والصناعي 151،925   .طنً
 إدارة النفايات
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باحلفاظ على الطاقة 
من خالل أنشطة 
تروجيية خمتلفة والعمل 
بنشاط على تعزيز 
الوعي حبماية البيئة 
للركاب من خالل 

 . اخلدمات
تمع  التعاون مع ا
الختاذ إجراءات عملية 
لتعزيز صورة شركة 
Air China   

يقة للبيئة ، كشركة صد
ملتزمة باملسامهة يف 
التنمية املستدامة 
للصناعة وبناء جمتمع 

  موفر للموارد وصديق

نفايات الزيوت، والزيوت املعدنية واملواد  تنتج الشركة بشكل عام مواد نفايات أثناء صيانة الطائرات، مبا يف ذلك
ا لألنظمة اخلاصة بتصريفات . الكيميائية املنتجة أثناء عملية الطالء يتم متابعة هذه النفايات من قبل املنظمات املعينة وفقً

كما أننا نضع . لوأنشأت نظام إدارة النفايات اخلطرة لتشديد إدارة النفايات اخلطرة املنتجة أثناء التشغي. املواد اخلطرة
أهدافًا خلفض االنبعاثات كل عام، وحنافظ على التحكم الصارم يف االنبعاثات من خالل استخدام معدات وتقنيات 

  . متقدمة، وذلك لضمان االلتزام الصارم بالقوانني واللوائح البيئية الوطنية
منها مع شركات محاية البيئة املؤهلة واملهنية ، أبرمت الشركة اتفاقات طويلة األجل بشأن مجع النفايات اخلطرة والتخلص  

، استبعدت قاعدة بكني ألمكو وفرع تشنغدو  2016يف عام . لضمان التخلص من النفايات اخلطرة بشكل سليم
  .طنًا من النفايات اخلطرة إمجاالً  350

  التدوير 
س، وحقائب األسنان واملالبس إعادة تدوير املنتجات اهلامة مثل مساعات الرأ Air China، واصلت  2016عام 

 .العادية ، وتعزيز الرقابة على استعادة وتنظيف اإلمدادات الغذائية
حىت . موظفيها على إعادة تدوير املوارد من حوهلم للحد من استهالك الطاقة والتلوث الثانوي Air Chinaوتشجع 

جات املشروبات يف املقر ومركز التحكم آالت ذكية إلعادة تدوير زجا 9برتكيب  Air Chinaاية العام ، قامت 
، وهو ما يعادل خفض انبعاثات  2016زجاجة مشروبات يف عام  72،680يف التشغيل ، واليت مجعت ما جمموعه 

  . طن 43.6ثاين أكسيد الكربون بنسبة 
 الدعوة لحماية البيئة ، بالمرور على االلتزام األخضر 

 التنوع البيولوجي
تمع البشريالتنوع البيولوجي هو أ اخلطوط اجلوية الصينية تعلق كبرية أمهية حلماية النظام البيئي . ساس بقاء وتنمية ا

 . والتنوع البيولوجي ، وملتزمة جبعل املسامهات يف التنمية املستدامة للمجتمع
 Air، أصبحت  2016يف عام . وتأمل أن تلعب دورا أكثر أمهية يف مكافحة جتارة احليوانات الربية املهددة باالنقراض

China Cargo  إشعار حظر "أول شركة طريان يف الرب الرئيسي الصيين حتظر نقل زعانف القرش من خالل إصدار
 .، والذي أظهر بوضوح التزامه جتاه محاية التنوع البيولوجي" نقل زعانف القرش

 الدعاية لحماية البيئة
 علق حبفظ الطاقة ، واملعيشة منخفضة الكربونبزيادة جهودها الدعائية فيما يت Air Chinaكما قامت 

دف إىل حتسني مستمر  محاية البيئة من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة والدورات التدريبية ، اليت 
  الوعي ملوظفيها يف احلفاظ على الطاقة ومحاية البيئة

  
جانب 
  العمال

 Air نشأت شركة
China  آلية عمل

مرنة، وعززت بناء 
لة القوى العام

وحسنت آلية تدريب 
املواهب مع االمتثال 

 جذب المواهب المتنوعة
 Air Chinaلقد عززت . إن اجلمع بني جمموعة متنوعة من املواهب أمر ضروري للمؤسسة لتحقيق التنمية املستدامة

فهي تعمل  على توسيع قنوات التوظيف لدينا ، واالبتكار يف توظيف املواهب املوجهة . مفهوم الشمولية والتنويع والتدويل
حنو السوق ، تعزيز توظيف املواهب العاملية والسعي خللق بيئة عمل متناغمة تضم ثقافة شاملة ومتنوعة وتعايش متعدد 

 .اللغات
ا  1،155موظفة و  9365موظفًا ، مبا يف ذلك  Air China 23258، كان لدى  2016يف عام  ً ا أجنبي موظفً
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الصارم لألحكام 
ذات الصلة من 

اختذت . قانون العمل
الشركة إجراءات 
فعالة حلماية احلقوق 
واملصاحل األساسية 
ملوظفيها وحتسني 

م ورفاهيتهم . مكافآ
لقد عززت بيئة 
اتصال داخلية 
مفتوحة وشفافة 
أثارت شغف 

باإلضافة . موظفيها
تمت إىل ذلك، اه

ا  الشركة أيضً
باحتياجات موظفيها 
م  وتأكدت من أ
يشعرون بالرضا اجتاه 
عملهم وعيش حياة 
صحية من خالل 
دمج وحتسني وظائف 

  مركز خدمة املوظفني

ا من األقليات العرقية و  1،051و  مبا يف (موظفًا يف اإلدارة  253ومن بني هؤالء، كان هناك . عامالً معاقًا 19موظفً
  ) .ذلك املديرون العامون واملوظفون ذوو املستويات األعلى

  .2016عامالً يف عام  1 092بتوظيف ما جمموعه  Air Chinaظفني ، قامت من أجل زيادة حتسني هيكل املو  
االمتثال الصارم لقانون عقد العمل والقوانني واللوائح األخرى ذات : من خالل  حماية حقوق ومصالح العاملين 2-

  الصلة، 
ل املتساوي ، واخنفاض عمالة تدعيم العمالة املتساوية ، معارضة التمييز يف العمل ، املساواة يف األجر مقابل العم

  . األطفال وتوظيف العمالة املوحد
ا2016يف عام     . وقعت الشركة عقود عمل مع كل واحد من أعوا

لتوحيد نظام إدارة توظيف العمالة ، مت إنشاء نظام إدارة تصنيف تعاقدي للعمل ، والذي ينص بوضوح على احلقوق 
  . من أجل محاية احلقوق واملصاحل األساسية للموظفنيوالواجبات املشروعة بني الشركة واملوظفني

 نظام التأمين االجتماعي والمعاش للشركة        
تأمني التقاعد ، والتأمني الطيب ، والتأمني ضد البطالة ، (مخسة أنواع من التأمينات  Air Chinaيوجد لدى  شركة 

إىل صندوق االدخار السكين ملوظفيها مبا يتفق متامًا مع وقدمت مسامهات ) وتأمني اإلصابات الصناعية وتأمني األمومة
. خطة التأمني جلميع موظفيها وأطفاهلم القاصر. سياسة التأمني االجتماعي الصينية  ، وأقامت التأمني الطيب الشامل

ا للسياسات الوطنية الصينية   .باإلضافة إىل ذلك ، تأسيس نظام األقساط السنوي ملوظفينا وفقً
 سالمةالصحة و ال

 .بصحة وسالمة موظفيها وتقوم بأنشطة تعليم السالمة بانتظام Air China تم
مجعت الشركة أدلة الصحة املهنية ، حددت بوضوح إجراءات السالمة واإلشراف واإلنقاذ ونظام اإلبالغ املنتظم عن 

ن العمل واملخاطر املهنية اليت تؤثر على األمراض املهنية ، واختذت إجراءات فعالة ملنع اإلصابات اخلطرية للعاملني يف مكا
  . صحتهم
مع " العقد اجلماعي لسالمة العمل والصحة"يف املرحلة األوىل من  Air China، دخلت شركة 2016يف عام 

م وصحتهم بشكل فعال   .موظفيها ، الذين قاموا حبماية حيا
 تحفيز الموظفين في التطور الوظيفي

ى للتطوير الوظيفي ملوظفيها ، وتطور بشكل نشط قنوات التطوير الوظيفي ، وتوفر أمهية قصو  Air Chinaتويل شركة 
ا متساوية للتطوير الوظيفي ً باإلضافة إىل ذلك ، قامت الشركة بتحسني نظام التدريب املهين ، وأنشأت العديد . هلم فرص

  .املوظف واملؤسسة من فرص التعلم وحفزت بشكل كامل إمكانات موظفيها ، وحافظت على توازن جيد بني 
االهتمام حبياة  املوظفني يف الشركة  واضافة إىل منح االحرتام الكامل واملعاملة املتساوية لكل موظف ومحاية حقوقه 

بتحسني سبل العيش ملوظفيها ، ومحاية صحتهم البدنية والعقلية وتزويدهم ببيئة عمل  Air Chinaومصاحله ، تلتزم 
  .هلم" دافئ"ة عمل جيدة، وجعل الشركة مثل منزل جيدة ، وذلك من أجل خلق بيئ

  
  

تمع  Airتعلق شركة   ا
China  أمهية

 دعم بعثات الطيران الخاصة
. كمؤسسة مملوكة للدولة  تتدخل الشركة يف خمتلف الكوارث الطبيعية اخلطرية ورحالت النقل الناشئة يف الداخل واخلارج
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متساوية على التنمية 
واملسامهة، وتنفذ 
ممارسات املسؤولية 

االجتماعية 
باالستفادة من 
مزاياها يف جمال 
الطريان وتقاسم 

تمع   .مواردها مع ا
شاركت الشركة يف  

تمع من  تطوير ا
رحالت خالل دعم 

الطريان اخلاصة، 
والقيام بأعمال 
اإلغاثة املستهدفة 
للفقر، ورعاية منو 
األطفال ، ونشر 
الثقافة الصينية ، 
وحضور األنشطة 
التطوعية وغريها من 
االت احليوية ،  ا
وتقدمي مسامهات 
ملعاجلة القضايا 
االجتماعية ، 
وحتسني احلياة 

تعزيز . االجتماعية
االندماج والتنمية 

  تدامة للثقافاتاملس

رة الرحلة املستأج"، " النقل اجلوي ملواد اإلنقاذ"، قامت بالعديد من مهمات الطريان اهلامة مبا يف ذلك  2016يف عام 
، وشاركت بشكل استباقي يف ممارسات الرعاية " رحلة تشارترد لألوملبياد اخلاص للمعاقني"، " من أجل التفويض األومليب

  .االجتماعية
 تعميق جهود اإلغاثة المستهدفة للفقر

يق ، السياسات الوطنية الصينية ، ، وواصلت باستمرار تعميق مفهوم ختفيف الفقر الدق Air Chinaوقد نفذت شركة 
،  2016يف عام . وبالتايل حتقيق التوازن املنسق بني العمليات التجارية وتطوير االبتكار وختفيف حدة الفقر للشركة

يف  Zhaopingملنطقة منغوليا الداخلية ، ومقاطعة  Sonid Right Bannerأجرت الشركة حتقيقات يف شركة 
ا لتعزيز التنمية االقتصادية  ، Sichuan، ومقاطعة  Batang، ومقاطعة  Guangxiمقاطعة  وبذلت جهودً

وتوفري الدعم الصناعي وفقا خلطط . واالجتماعية للمناطق الفقرية من خالل تنفيذ مشاريع خاصة ، ودعم االبتكارات
مليون يوان صيين يف عمليات ختفيف الفقر  6.05، خصصت آير تشاينا مبلغ  2016التنمية احمللية  يف عام 

 2.45افة إىل ذلك، عرضت الشركة خدمة الدعاية اإلعالمية على منت الطائرة بقيمة سوقية بلغت وباإلض. املستهدفة
  .مليون رينمينيب جمانًا إىل مقاطعة تشاوبينغ مبقاطعة قوانغشي

 رعاية نمو األطفال
ف خللق بيئة عملت الشركة عن كثب مع خمتلف األطرا. أمهية كبرية لنمو اجليل القادم وتعليمه Air Chinaتويل شركة 

م على  معيشية لألطفال ، حيث ميكنهم احلصول على التعليم والنمو الصحي ، وتطوير رؤية األطفال ، ومساعد
، نقلت  2016يف عام . الشعور بسحر املعرفة من خالل أنشطة علمية مسلية ومتكينهم من االستمتاع بالسعادة والفرح

ا قدره  Air Chinaشركة  ً ا إمجالي رمننيب تربع به ركاب يف رحالت إىل مؤسسة األطفال  4226،299.67مبلغً
  .واملراهقني الصينيني

 نشر الثقافة الصينية
ً ""استجابة لالسرتاتيجيات الوطنية الصينية  لـ  بأنشطة التبادل الثقايف وعملت  Air China، نفذت " الذهاب عامليا

  .الثقافية ، مع واتباع مسار الثقة" النمط الصيين"كمركز اتصال لتعزيز 
 توريث روح التطوع

ا لروح  ً بنشاط يف تعهدات  Air Chinaللخدمة التطوعية ، تشارك " التفاين والصداقة واملساعدة املتبادلة والتقدم"دعم
  .الرعاية االجتماعية وتشجع وتدعم املوظفني لتنفيذ جمموعة واسعة من األنشطة التطوعية

  :عتماد على من إعداد الباحثات باال:المصدر  :المصدر 
Air China Limited ,Corporate Social Responsibility Report,2016,pp:37-59. 
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  2016التكريمات والجوائز التي حصلت عليها الشركة خالل سنة 
  التكريمات  الشهر
يف املؤمتر الثاين للخدمة " 2015أفضل شركة طريان للعام "على جائزة  Air Chinaحصلت   مارس

  لطريان املدنية ل
" أفضل عشرة شركات طريان تنافسية يف العامل"املرتبة الرابعة يف قائمة  Air Chinaحتلت شركة   جوان

  للطريان العاملي  7اليت مت اإلعالن عنها يف املؤمتر الصحفي لسباق 
وارتفعت قيمة " عالمة جتارية صينية قيمة 500أفضل "بني  23املرتبة  Air Chinaاحتلت   جوان

مليار يوان مقارنة بالعام السابق، لتحتل املرتبة األوىل بني شركات الطريان  14.153ا التجارية بـعالمته
  املدين الصينية

  .شركة يف الصني 500ألعلى  2016يف عام " الثروة"من قائمة  54املرتبة  Air Chinaاحتلت   جويلية
- 2013خالل فرتة " العالمة التجاريةاملؤسسة البارزة يف بناء "باللقب الفخري  Air Chinaفازت   أوت

  SASACمن  2015
، حيث احتلت املركز " عالمة جتارية آسيوية 500أفضل "بني  88املرتبة  Air Chinaحتلت   سبتمبر

ألفضل عشر شركات من حيث "األول بني شركات الطريان املدين يف الصني ، وفازت باجلائزة اخلاصة 
  ".جارية اآلسيويةاملصداقية العامة بني العالمات الت

ا بعنوان  Air Chinaمت منح   سبتمبر ً ا فخري ً أفضل عشرة شركاء يف رعاية التفويض الرياضي الصيين يف "لقب
  من قبل اإلدارة العامة للرياضة بالوالية" 2016ألعاب ريو أوملبياد 

تصاالت السابعة يف قمة اال" 2016أفضل قيمة للعالمة التجارية لعام "جبائزة  Air Chinaفازت   نوفمبر
  .للطريان املدين

يف املؤمتر " 2016أفضل حساب إعالمي جديد للمؤسسة املركزية يف " Air Chinaمنحت شركة   ديسمبر
  السنوي الرابع لإلعالم اجلديد للمؤسسات الصينية يف بكني

للصني من  11يف الدورة " يف الصني 2016أفضل صاحب عمل لعام "مت تكرمي شركة طريان الصني   ديسمبر
  العالمات التجارية ألصحاب العمل

  :من إعداد الباحثات باالعتماد على :المصدر 
Air China Limited ,Corporate Social Responsibility Report,2016,p:62. 

  
  النتائج والتوصيات

مبجموعة من النتائج اليت متثـل عوامـل من خالل عرض التجربتني الدوليتني السابقتني لكل من االحتاد األورويب والصني ميكن اخلروج 
جناح استندت عليها هاتني التجربتني يف وجه املشاكل اليت اعرتضت مسـار تفعيـل املسـؤولية االجتماعيـة للمؤسسـات وميكـن عرضـها  

  :كما يلي
واقـع مـن خـالل أفعـال تقوم قواعد املسؤولية االجتماعية يف أي بلد على االلتزام، أين جيب أن يعكس هذا االلتـزام علـى أرض ال -1

وبـــرامج ، ولـــيس جمـــرد التـــزام شـــفوي، فاالحتـــاد األوريب وضـــع جمموعـــة مـــن الـــربامج علـــى مـــر الســـنوات الـــيت هـــدفت إىل تطـــوير جمـــال 
  .املسؤولية االجتماعية ،كما قام بإنشاء جمموعة من املنظمات اليت تساعد املؤسسات على اختالف أنواعها
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ـــتم هـــذه اجلهـــة بتحديـــد ووضـــع ضـــرورة وجـــود جهـــة وصـــية داخـــل ال -2 دولـــة تتـــابع مشـــروع املســـؤولية االجتماعيـــة للمؤسســـات، 
توجهات سياسة ، ففي الصني توجد اللجنة اإلدارية ملراقبة أمالك الدولة الصينية  اليت تتكفل مبساعدة املؤسسـات العموميـة الصـينية 

ذه العملية يف اعتماد املسؤولية االجتماعية من خالل إعدادها  لدليل يسهل ا   .   لقيام 
املـــالك دورا هـــام يف اختـــاذ القـــرارات، وعليـــه جيـــب جتديـــد اخلطـــاب وإقنـــاع هـــؤالء بضـــرورة تبـــين اســـرتاتيجية املســـؤولية /للمســـريين  -3

ا يف قيــاس وحتديــ د االجتماعيــة، فأغلــب املســريين علــى درايــة ووعــي تــام بالتحــديات البيئيــة واالجتماعيــة، رغــم الصــعوبة الــيت جيــدو
باإلضافة على ضعف وقلـة عمليـات التحسـيس، وعليـه عمليـة . املنفعة االقتصادية العائدة عليهم من خالل اعتماد هذه اإلسرتاجتية 

  . التوعية والتحسيس جد هامة، إذ تعترب حجر األساس واخلطوة األوىل على مسار اعتماد املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات
نني إلزاميـة حتـث املؤسسـات علـى اعتمـاد املسـؤولية االجتماعيـة ففـي الصـني مـثال أجريـت تعـديالت تدعيم محلـة التحسـيس بقـوا -4

حبيـــث أصـــبح يف مادتـــه اخلامســـة يـــنص علـــى إلزاميـــة حتمـــل املؤسســـة مســـؤوليتها االجتماعيـــة يف  2006علـــى قـــانون الشـــركات ســـنة 
  .أنشطتها مما ساهم زيادة يف نسبة املؤسسات املسؤولة اجتماعيا

رافقــة املؤسســات يف عمليــة اعتمــاد اســرتاتيجية املســؤولية االجتماعيــة ، حيــث جيــب أن تكــون هــذه املرافقــة حقيقيــة أي تقــدمي م -5
ال    .االستشارة والدعم املطلوبني من طرف متخصصني يف ا

ــذا يــتم ضــمان تــوفري كافــة اخلــربات  -6 الالزمــة ملتابعــة اعتمــاد العمــل علــى تعزيــز التعــاون مــع خمتلــف  األطــراف ذات املصــلحة ، 
املســـؤولية االجتماعيـــة يف خمتلـــف  املؤسســـات أيـــن قـــام االحتـــاد األورويب بتنظـــيم مـــؤمتر االحتـــاد األورويب املتعـــدد األطـــراف للمســـؤولية 

دئ االجتماعية  والذي قام بدوره  من خالل أعمـال الورشـات الـيت نظمهـا  مبسـاعدة العديـد مـن املؤسسـات األوروبيـة يف تطبيـق مبـا
  .املسؤولية االجتماعية 

توفري دورات تدريبة ملساعدة املؤسسات يف عملية إعداد التقارير عن املسؤولية االجتماعية مبا يتطابق مع معايري التقرير الدولية  -7
الوكالة تكليف الصينية قامت بوزارة محاية البيئة إلضفاء املصداقية على  هذه التقارير وحتقيق خاصية قابلية املقارنة ، حيث أن 

التنظيمية بالقيام بدورات تدريبية للمؤسسات حول كيفية التقرير عن املسؤولية االجتماعية مما أدى اىل ارتفاع عدد املؤسسات اليت 
  . 2010مع بداية السداسي األول لسنة 13مؤسسة  533إىل  2008مؤسسة سنة  290نشرت هذا النوع من التقارير من 

  .قاوالتية املسؤولة اجتماعيا  وهذا من خالل دعم أصحاب املشاريع بالدراسات والتحليالت االقتصاديةالعمل على تعزيز امل -8
  

 والهوامش المــراجـــع
                                                             

1 Commission européenne, communication « la responsabilité sociale des entreprises : une 

nouvelles stratégie du UE pour la période   2011-2014  », Bruxelles, 25/10/2011, p : 7. 
2 CMED: Commission mondiale de l'environnement et du développement. 
3 Catherine Au Bertin, Franck Dominique Vivien, Op-cit, p46. 
4 Ivan Rodic, Op-cit, PP  52 -45  :  
5 juin 2001, le Conseil européen de Göteborg a approuvé la Stratégie européenne de 

développement durable, qui ajoute une dimension environnementale à la Stratégie de 

Lisbonne.  
6 Commission européenne, op-cit, 25/10/2011,p :4 . 



 
  

 المركز الجامعي الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر.....................معھد العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر

جتماعية املسؤولية مجال الدولية التجارب شركة–عض حالة   Air China Limited دراسة

12126 

                                                                                                                                                                                              
Wen Lin-Li 7,a:Corporate Social Responsibility in Chin  Window Dressing or Structural 

Berkeley Journal Of International Law Change?  ,Vol. 28: 1,2010 ,:65 p.  
8 Asia chamber of commerce, Corporate Responsibility and Sustainable Economic 

Development in China: Implications for Business, National Chamber Foundation (NCF), 

March 2012 ,p:9.  
9 Li-Wen Lin,op-cit, 2010,p :73.  
10  Li-Wen Lin,op-cit, 2010,p :79. 
11 China Social Compliance 9000 for Textile industry. 
12 Occupational Health and Safety Management Specifications 

Mei SUN, Katsuya NAGATA, Hiroshi ONODA 13  ,itc-op,2011,: p .402  

  

 


